
Proces – verbal 

 

 

Incheiat azi, 29.06.2020 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local Seini 

Din totalul de 15 consilieri, sunt prezenti urmatorii: Bodea Octavian, Bud Vasile, Crisan 

Artur, Golondzac Vasile, Micle Ovidiu, Tamasi Attila, Cotuna Florin, Sasca Ovidiu, 

Adoreanu Zamfir, Baltos Marius, Muresan Nicolae, Neste Gheorghe, Prikop Marcela, 

Sopoian Raluca, Pop Mihai. 

Secretarul general prezinta procesul – verbal de la sedinta din data de 28.05.2020. Daca sunt 

obiectii? Nu. Se supune la vot si se aproba in unanimitate procesul – verbal de la sedinta din 

28.05.2020. 

Se propune alegerea unui presedinte de sedinta. Dl. Bodea Octavian il propune pe dl. 

Adoreanu Zamfir. Se supune la vot si se aproba in unanimitate. Dl. presedinte preia 

conducerea sedintei si anunta urmatorul: 

 

Proiect al ordinei de zi 

 

     1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne in 

valoare de 11.000.000 lei pentru decontarea  cheltuielilor neeligibile si a cofinantarii Orasului 

Seini la cheltuielile eligibile, aferente proiectelor cu finantare externa nerambursabila. 

     2. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne – 

credit punte in valoare de 5.000.000 lei. 

     3. Proiect de hotarare privind  aprobarea suportarii din bugetul local al Orasului Seini a 

sumei de 500 lei, catre dl. Grabovsky Iosif, reprezentand cheltuieli de judecata, conform 

Sentintei civile nr. 5506/2019, a judecatoriei Baia Mare.  

     4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

oraşului Seini pe anul 2020. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării organigramei Primăriei orașului Seini. 

6.  Probleme curente si interpelari. 

Daca  mai sunt si alte probleme de discutat? 

D-na primar propune ca primele doua puncte referitoare la contractarea unor imprumuturi 

sa nu se discute, deoarece nu sunt gata documentele. Se supune la vot si se aproba in 

unanimitate. Secretarul orasului propune sa se discute si proiectul de hotarare privind 

aprobarea scutirii unui contribuabil de la plata impozitului pe cladire si teren. Se supune la vot 

si se aproba in unanimitate proiectul ordinei de zi cu completarile propuse. 

Se trece la primul punct. Prezinta d-na primar. Se supune la vot si se aproba in 

unanimitate. 

Punctul 3. Prezinta d-na primar. Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 

Punctul 4. Prezinta d-na primar. Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 

Punctul 5. Prezinta d-na primar. Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 

Punctul 6. Prezinta secretarul general al orasului. Se supune la vot si se aproba in 

unanimitate. 

Punctul 7. Am incarcat in My – SMIS proiectul ‚’’Sansa este de partea ta’’. Am primit 

ghidul de la CNI. Solicit avizul pentru proiectul cu bazinul de inot. Avem teren intabulat 

pentru bazin. 

D-na primar – avem o solicitare de la Biserica reformata Seini, pentru amenajare teren in  

curtea bisericii, pentru slujbe religioase. Biserica doreste ca primaria sa-i ajute sa 

achizitioneze pavaj si un cort. 

Dl. Viceprimar – propun sa-i ajutam, pentru ca am ajutat toate bisericile. 

D-na primar – propun ca in sedinta urmatoare sa analizam si celelalte cereri ale bisericilor 

si sa le impartim bani in mod egal. 

Dl. Baltos – daca exista posibilitatea sa impartim masti la toate bisericile. 

Dl. Viceprimar – toate institutiile trebuie sa aiba masti. 

D-na primar – am fost vizitati de catre un investitor care doreste sa faca o fabrica de 

condimente. I – am oferit un teren langa biogaz. A fost interesat sa vina si cu alti investitori, 



dar avem nevoie de un parc industrial. Am inceput sa cautam teren. Dupa calea ferata sunt 7 

ha si doi proprietari. 

Dl. Cotuna – Salajean are 15 ha. la livada lui Tudoran , dar cel mai bine ar fi dupa calea 

ferata.  D-na primar – daca stiti teren de vanzare.  Se cer 25.000 euro pe hectar. 

Dl. Cotuna – si spre Viile Apei este teren de vanzare. 

Dl. Pop Mihai – sa asteptam sentinta cu pasunea si dupa aceea vedem ce  facem. 

D-na primar – felicita scoala din Seini pentru rezultatele bune obtinute de elevi la 

capacitate. 

 

 

Nemaifiind alte probleme se multumeste pentru participare. 
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